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Fagbulletin

Mestringsstrategier blant 
tunghørte studenter
Tunghørte studenter opplever at åpenhet og informasjon om hørselsproblemet 

i studiesituasjonen fremmer sosial støtte i form av forståelse og hensyn. 

Det viser en kvalitativ intervjuundersøkelse i Trondheim.

Mestringsstrategier under krevende og 
stressfylte livssituasjoner påvirker psykisk 
og fysisk helse. tunghørte opplever man-
ge stressfylte situasjoner fordi hørselspro-
blemene hemmer evnen til å kommunisere 
med andre. Å skjule hørselstapet og unngå 
hørselskrevende situasjoner kan være må-
ter å mestre nedsatt hørsel på, men i den-
ne studien forteller tunghørte om hvilke 
mestringsstrategier som de har positive er-
faringer med i studiesituasjonen. Mye tyder 
på at unge tunghørte er en økende grup-
pe, og derfor er det viktig for psykologer å 
kjenne til hvilke mestringsstrategier som 
kan fungere godt for tunghørte i denne 
livsfasen. en helsepsykologisk tilnærming 
til mestring finner vi hos lazarus og folk-
man (1984), som definerer mestring som 

«the process of managing demands (ex-
ternal or internal) that are appraised as ta-
xing or exceeding the resources of the per-
son». Begrepet mestring er også blitt mer 
og mer brukt i audiologien (andersson & 
Willebrand, 2003), men studier av mest-
ring hos hørselshemmede bærer preg av 
ulik forståelse av hva mestring er. (audio-
logi, læren om hørsel i vid forstand, inn-
befatter også psykososial kunnskap.) iføl-
ge folkman, lazarus, gruen og delongis 
(1986b) har mestring to hovedfunksjoner: 
problemfokusert mestring og følelsesfoku-
sert mestring. problemfokusert mestring 
er rettet mot problemet, og et eksempel 
på dette kan være å informere på forhånd 
om hørseltapet (planlagt problemløsning). 
følelsesfokusert mestring regulerer følel-
ser som oppstår i stressfylte situasjoner, for 
eksempel å distansere seg fra ubehagelige 
kommentarer om hørselshemning (dis-
tansering). Ved hjelp av «Ways of coping 
Questionnaire» ble åtte mestringsstrate-
gier identifisert (folkman et al.1986a). to 
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ABSTRACT

Coping strategies among students 
with hearing impairment

Students with hearing impairment experi-
ence stressful events that demand coping. 
Eight students were asked about their 
coping strategies in a qualitative study in 
Trondheim, Norway. The participants in-
cluded six women and two men in the age 
of 20-26 years. All of them had hearing 
loss from early childhood. Openness and 
information about the hearing loss leads 
to social support, according to the infor-
mants. Upon telling about their hearing im-
pairment they experienced emotional and 
instrumental support from other students 
and the teachers. The students also used 
problem-focused coping strategies like 
planful problem solving in auditory deman-
ding situations during their studies.

Keywords: coping strategies, students with 
hearing impairment, social support, problem-

focused coping, planful problem solving

Denne bulletinen bygger på rapporten «Tunghørte 
studenter – mestring. Hvilke mestringsstrategier/
mestringsressurser tar tunghørte i bruk under høyere 
utdanning?» av Anne Marie Kjeka (2007), Høgsko-
len i Sør-Trøndelag.
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var problemfokuserte mestringsstrategier, 
de øvrige fem ble klassifisert som følelses-
fokusert mestring. Å søke sosial støtte ble 
identifisert som mestringsstrategi, ofte 
klassifisert som en både problemfokusert 
og følelsesfokusert strategi (stroebe, 2000). 
sosial støtte kan for eksempel være i form 
av emosjonell støtte (empati, omsorg og 
kjærlighet) og instrumentell støtte (prak-
tisk hjelp ut fra behov) (stroebe, 2000). da 
andersson og hägnebo (2003) studerte 
mestringsstrategier hos hørselshemmede, 
tok de i bruk «Ways of coping Question-
naire» og fant at hørselshemmede (M = 62 
år) brukte planlagt problemløsning og selv-
kontroll for å mestre hørselstapet. i andre 
undersøkelser finner man at hørselshem-
mede i arbeid unngår sosiale sammenhen-
ger framfor å bli utsatt for hørselskrevende 
situasjoner (hallberg & carlsson 1991; hètu 
& getty 1993; lorentsen & Berge 2003). dis-
se undersøkelsene gjelder hørselshemmede 
i arbeid, men hvordan mestrer unge tung-
hørte utfordringene når de studerer? la-
zarus og folkmans stressmestringsmodell 
var utgangspunktet for å undersøke mest-
ring blant tunghørte studenter i denne stu-
dien med følgende forsk  nings  spørsmål:

• hvilke mestringsstrategier benytter 
tunghørte studenter i undervisnings-
situasjoner?

• hvilke mestringsstrategier bruker 
tunghørte studenter i sosiale sammen-
henger?

Metode
det ble gjennomført en kvalitativ un-
dersøkelse med åpne, individuelle inter-
vju med intervjuguide. informantene var 
seks kvinner og to menn i aldersgruppa 
20–26 år, og de var studenter ved univer-
sitet/høgskoler i trøndelag. informante-
ne hadde hatt dårlig hørsel fra tidlig barn-
dom. de hadde ulike hørselstap, fra lettere 
tunghørt til sterkt tunghørt. formålet 
med intervjuundersøkelsen var å utvikle 
kunnskap om informantenes erfaringer 
som ville komme studenter i samme si-

tuasjon til gode. kriteriene for å delta var 
at informantene skulle være tunghørte, i 
alderen mellom 19-26 år og studenter ved 
universiteter og høgskoler i trøndelag. ut-
valget ble innhentet via snøballmetoden 
(Jacobsen, 2000) og selvseleksjon (kvale 
& Brinkmann, 2009). snøballmetoden vil 
si at en benytter sosiale nettverk for å fin-
ne informanter. studentene tok kontakt 
med prosjektlederen etter at de hadde fått 
kjennskap til studien via informasjons-
skriv. studien var på forhånd godkjent 
av regional komite for medisinsk forsk -
nings  etikk, region Midt-norge og person-
vernombudet for forsk  ning (nsd).

intervjuene ble gjennomført med in-
tervjuguide som inneholdt spørsmål og 
stikkord som: «hvordan påvirker hørsels-
tapet deg når du studerer?» «hvilken type 
støtte får du (i hvilke situasjoner) – og hva 
betyr denne støtten for deg?» «hva gjør du 
i situasjoner der du ikke hører?» «hvilke 
tanker/følelser vekkes hos deg i disse si-
tuasjonene?»

etter intervjuet ble samtalen transkri-
bert ordrett for analyse. analysen var in-
spirert av giorgis fenomenologiske meto-
de (kvale & Brinkmann, 2009). Materialet 
fordelte seg på ni hovedtemaer, og de me-
ningsbærende enhetene ble plassert under 
disse. de meningsbærende enhetene er 
stort sett enkeltsetninger i den transkri-
berte teksten. hovedtemaene var: «Mest-
ringsstrategier i undervisning», «Mest-
ringsstrategier i sosiale sammenhenger», 
«akseptering», «identitet og holdninger til 
hørselshemmede», «tilrettelegging», «so-
sial støtte», «skjult handikap», «tanker og 
følelser i situasjoner der en ikke hører» og 
«stress-symptomer og plager». innholdet 
i hovedtema ble abstrahert, en såkalt me-
ningsfortetning ble gjennomført. i den-
ne fagbulletinen presenteres de to første 
temaene. disse temaene er valgt ut fordi 
de omhandler mestringsstrategier unge 
tunghørte tar i bruk, og som det finnes lite 
psykologisk kunnskap om fra før. resul-
tatdelen har to seksjoner der hvert tema 
presenteres for seg.

Resultater
Mestringsstrategier i undervisning. foreles-
ninger er en problematisk situasjon for 
tunghørte fordi de ikke oppfatter alt som 
blir sagt. studentene benytter ulike stra-
tegier for å mestre denne situasjonen best 
mulig. flere av informantene sier de kjø-
per flere bøker enn medstudentene, bøke-
ne blir brukt i forkant av forelesninger for 
å forberede seg på temaene i undervisnin-
gen. de leser også forelesningsnotater før 
undervisning hvis de blir lagt ut på nettet. 
noen av studentene velger å sette seg på 
første benk for å kunne høre foreleser best 
mulig. en informant forteller:

Jeg har ei venninne som jeg bruker å sitte 
sammen med. Vi passer bestandig på at hun 
sitter på rett side (det gode øret), og så spør 
jeg henne hvis det er noe jeg har gått glipp av.

sosial støtte fra venner og medstudenter 
betyr mye, en sier det slik:

heldigvis har jeg ei helt fantastisk studie-
gruppe, de er veldig flinke til å sørge for at 
jeg får med det som blir sagt. så det er ikke 
noe problem for meg å spørre, for de gjen-
tar det gjerne.

en student kontakter av og til læreren etter 
undervisning, en annen benytter pausen 
til å snakke med andre studenter om fore-
lesningen de nettopp har hatt. Å spørre an-
dre kan også medføre negative reaksjoner:

Jeg har fått noen kommentarer som: «si 
meg, følger du ikke med i timene, du?»

Åpenhet om hørselsproblemet og å gi in-
formasjon til lærere og medstudenter er 
viktig for at undervisningssituasjonen 
skal bli best mulig, mener studentene. det 
at andre vet om problemet, gjør det let-
tere å spørre om hjelp og å få hjelp. ofte 
skjønner vennene at en ikke har oppfat-
tet det som er blitt sagt, og gjentar til den 
tunghørte. eller de spør: «fikk du med deg 
det vi sa nå?»

102819 GRTID Psykologi 1301.indb   13 19.12.12   10:41



A. M. Kjeka: Mestringsstrategier blant tunghørte studenter Vitenskap og psykologi

tidsskrift for norsk psykologforening • 2013 • 5014

studentene etterlyser tilretteleggings-
tilbud, og nevner flere situasjoner der de 
ikke hører. det er et problem at enkelte 
forelesere ikke vil bruke mikrofon i under-
visningen, og at det mangler teleslynge i au-
ditoriet. småprat fra medstudenter kan for-
styrre, og spørsmål fra salen er vanskelige å 
oppfatte. felles for disse situasjonene er at 
tunghørte kan få lite utbytte av undervis-
ningen, slik at de av og til må velge den bort:

Jeg orker ikke slite meg ut og prøve å få tak i 
hva som blir sagt. er det fem timer undervis-
ning med tungt stoff, da begynner jeg heller 
tidlig om morgenen å lese hjemme. det vet 
jeg at lærerne ikke har så stor forståelse for. 
for de sier: dere MÅ komme på forelesning.

studentene kompenserer tap av informa-
sjon ved å tilegne seg stoffet på egen hånd. 
en sier det slik:

Jeg blir jo lei av å lese mye, men det er vel 
sånn at gleden over å studere, den vinner 
over det meste.

Mestringsstrategier i sosiale sammenhenger. 
Åpenhet om hørselsproblemet er viktig når 
en kommer i kontakt med nye mennesker, 
sier informantene. de opplever at hørsels-
problemet kan være skjult for andre:

Jeg føler at når jeg har et skjult handikap, 
så har jeg kanskje ansvar for å si fra om det 
også. for det er ingen som kan tenke seg til 
at en hører dårlig.

om manglende åpenhet:

Å skjule hørselstapet fører mer vondt enn 
godt med seg. det fører til misforståelser, og 
du går glipp av veldig mye. du lurer egent-
lig bare deg selv.

Men åpenhet kan være vanskelig:

Jeg har bestandig skjemtes over at jeg hører 
dårlig. Jeg ville ikke vise at jeg hørte dårlig, 
og da ble ikke folk klar over hvor ille det fak-

tisk var. når jeg da forholdt meg taus i situa-
sjoner der mange var samlet, så oppfattet de 
meg som overlegen og uinteressert. det vil-
le jeg ikke at folk skulle få inntrykk av. der-
for tenkte jeg at ok, jeg får bare svelge stolt-
heten og si det. så får de som ikke ønsker å 
være venn med meg, trekke seg unna. så får 
de muligheten til det, og da blir det lettere at 
folk som er interessert i kontakt, tar kontakt.

Å være åpen om hørselstapet kan medføre 
ulike reaksjoner fra andre. her forteller to 
informanter om erfaringer med åpenhet:

Jeg er åpen og forklarer, så føler jeg at de for-
står mer. Jeg bruker å si: det er noe i veien 
med hørselen, det er ikke hjernen som har 
streika. kommer de med spydige kommen-
tarer, så kan jeg heller forklare hvordan det 
er. Jeg orker ikke ta til meg kommentarer 
når jeg får det. Jeg sier at du får mene hva du 
vil, men det er ikke du, det er jeg som lever 
med hørselsproblemene.

Jeg har blitt ganske flink til å se hvem som 
orker eller hvem som er villig til å prøve å 
vise hensyn, og hvem som gir faen … da gir 
jeg faen i dem også.

Åpenhet om hørselshemningen er en for-
utsetning for vennskap. en informant for-
teller at:

alle vennene mine vet at jeg hører dårlig. 
det må de jo, ellers hadde jeg ikke fungert 
i det hele tatt.

hva gjør de tunghørte studentene i pro-
blematiske situasjoner? for det første vel-
ger de å møte andre i mindre grupper (for 
eksempel i lunsjen) som gjør det lettere å 
følge med i samtalen. for det andre velger 
de i hovedsak bort situasjoner med bak-
grunnsstøy. når det gjelder kafebesøk på 
fritiden, velges gjerne kafeer som er stil-
le og rolige, og de treffer noen få perso-
ner framfor ei stor gruppe. enkelte av in-
formantene unngår kafe, og møtes heller 
hjemme på hybelen. Mange av de sosiale 

treffene foregår gjerne hjemme hos hver-
andre framfor å gå ut og spise. Men det 
viktigste er å være sammen:

hvis jeg får velge mellom å sitte hjemme 
eller gå på kafe og møte ei venninne, så sy-
nes jeg at det er koseligere å gå ut enn å sitte 
hjemme alene.

Diskusjon
resultatene viser at studentene søker sosial 
støtte ved at de er åpne og informerer an-
dre om sine hørselsproblemer i stedet for 
å skjule hørseltapet. de planlegger aktivt i 
forkant hvordan de skal mestre ulike situ-
asjoner i forbindelse med undervisning og 
fritid framfor å unngå stressfylte situasjo-
ner (planlagt problemløsning). når psyko-
loger møter unge tunghørte i denne livsfa-
sen, er det av stor betydning at de kjenner 
til disse mestringsstrategiene. i mestrings-
prosessen skjer det i første fase en overvei-
else av selve situasjonen der en vurderer 
den som en trussel eller utfordring; dette 
bestemmer valg av mestringsressurser og 
mestringsstrategier ifølge lazarus og folk-
man (1984). hvordan den enkelte vurderer 
en situasjon, vil også være influert av tidli-
gere erfaringer fra tilsvarende situasjoner. 
informantene forteller at de er åpne om 
sitt hørselsproblem selv om dette kan opp-
leves vanskelig, de har erfart at åpenhet er 
veien til god kontakt med andre og forhin-
drer misforståelser. Med åpenhet menes 
her at en aktiv handling som har til hensikt 
å informere andre om at en er tunghørt, og 
et av spørsmålene fra intervjuguiden om-
handlet dette: «Vet andre om hørselstapet 
på ditt studiested?» (kjeka, 2007). hørsels-
problemet er vanligvis skjult for andre, en 
må derfor selv ta ansvar for å informere 
om hørselstapet, sier en av informante-
ne. det samme sier også flere av informan-
tene i brukerundersøkelsen til lorentsen 
og Berge (2003). når informantene velger 
å være åpne om hørselshemningen i un-
dervisning og sosiale sammenhenger i stu-
diesituasjonen, opplever de at studenter og 
lærere tar hensyn og viser forståelse, med 

Tunghørte studenter møter utfordringer i 
kommunikasjonssituasjoner fordi de har nedsatt 
hørsel, og dette stiller store krav til mestring

102819 GRTID Psykologi 1301.indb   14 19.12.12   10:41



A. M. Kjeka: Mestringsstrategier blant tunghørte studenterVitenskap og psykologi

15tidsskrift for norsk psykologforening • 2013 • 50

noen unntak. at andre har kunnskap om 
hørseltapet, gjør det lettere å be om støtte 
når en trenger det. sosial støtte kan som 
nevnt være for eksempel i form av emosjo-
nell støtte (empati, omsorg og kjærlighet) 
og instrumentell støtte (praktisk hjelp ut 
fra behov) (stroebe, 2000). de tunghørte 
studentene opplever sosial støtte i form 
av både forståelse (emosjonell støtte) og 
hjelp (instrumentell støtte) når de for-
teller om hørselsproblemet. Å søke sosial 
støtte innebærer for de tunghørte studen-
tene at de blir sårbare overfor andres reak-
sjoner, og noen ganger resulterer åpenhet i 
negative opplevelser, viser resultatene. in-
formantene prøver da å distansere seg fra 
eventuelle negative kommentarer (følel-
sesfokusert mestringsstrategi).

hvis en vurderer situasjonen som en 
utfordring som kan mestres, velger en 
gjerne problemfokuserte strategier. pro-
blemfokusert mestring har til hensikt å 
gjøre noe med selve situasjonen og endre 
den (folkman et al., 1986b). resultatene 
viser at studentene gjør dette når de for-
bereder seg i forkant av undervisning, og 
når de i forelesningssalen velger sitteplass 
eller allierer seg med venner. for å kom-
pensere tap av viktig informasjon spør de 
andre studenter og/eller leser mer på egen 
hånd. dette viser at informantene på uli-
ke måter benytter problemfokuserte stra-
tegier i form av planlagt problemløsning 
som samsvarer med funn hos andersson 
& hägnebo (2003). i sosiale sammenhen-
ger gjør studentene det samme, de prøver 
å påvirke valg av møtested både i lunsj og 
på fritid slik at de har muligheter for å del-
ta i samtalen. hallberg og carlsen (1991) 
fant at situasjoner der hørselshemmede 
forventer hørselsproblemer, konsekvent 
blir unngått. i stedet for å unngå kreven-
de hørselssituasjoner, benytter studentene 
problemfokuserte strategier som planlagt 
problemløsning og søker sosial støtte fra 
omgivelsene. dette fungerer godt i van-
skelige situasjoner, og er trolig med på å 
forhindre at de unngår mange av de so-
siale situasjoner som er beskrevet i andre 

undersøkelser (hallberg & carlsson, 1991; 
hètu & getty, 1993; lorentsen & Berge, 
2003).

Konklusjon
tunghørte studenter møter utfordringer i 
kommunikasjonssituasjoner fordi de har 
nedsatt hørsel, og dette stiller store krav 
til mestring. denne studien viser at åpen-
het og informasjon om hørselsproblemer 
fremmer sosial støtte i form av forståel-
se og hensyn. dette forhindrer misforstå-
elser som ofte oppstår i kommunikasjon 
med andre. studentene benytter planlagt 
problemløsning for å fungere best mulig i 
studiesituasjonen det vil si at de forbere-
der seg på forhånd for å mestre utfordrin-
gene de møter i undervisning og sosiale 
sammenhenger framfor å unngå vanske-
lige situasjoner. l

Referanser
Andersson, G. & Hägnebo, C. (2003). Hearing 

impairment, coping strategies, and anxiety 
sensitivity. Journal of Clinical Psychology in 
Medical Settings, 10(1), 35–40.

Andersson, G. & Willebrand, M. (2003). What 
is coping? A critical review of the construct 
and its application in audiology. International 
Journal of Audiology, 42, 97–103.

Fortell: Studentene forteller at åpenhet om hørselsproblemet er viktig for at 
undervisningssituasjonen skal bli best mulig. Når lærere og medstudenter vet om 
problemet, er det lettere å spørre om hjelp og å få hjelp. Foto: Yay Micro

Folkman, S., Lazarus, R. S., Dunkel-Schetter, R., 
DeLongis, A. & Gruen, R. (1986a). The dyna-
mics of a stressful encounter. Journal of Perso-
nality and Social Psychology, 50, 992–1003.

Folkman, S., Lazarus, R. S., Dunkel-Schetter, R., 
DeLongis ,A. & Gruen, R. (1986b). Appraisal, 
Coping, Health Status, and Psychological 
Symptoms. Journal of Personality and Social 
Psychology, 50, 571–579.

Hallberg, L. R. & Carlson, S. G. (1991). A qualita-
tive study of strategies for managing a hearing 
impairment. British Journal of Audiology, 25, 
201–211.

Hètu, R. & Getty, L. (1993). Overcoming dif-
ficulties experienced in the work place by 
employees with occupational hearing loss. The 
Volta Review, 95, 391–402.

Jacobsen, D. I. (2000). Hvordan gjennomføre 
undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenska-
pelig metode. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Kjeka, A. M. (2007). Tunghørte studenter – mest-
ring. Hvilke mestringsstrategier/mestringsres-
surser tar tunghørte i bruk under høyere utdan-
ning? Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Det kvalitative 
forsk  nings  intervju (2. utg.). Oslo: Gyldendal 
Norsk Forlag.

Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Coping and 
adaption. I W. D. Gentry (red), Handbook of 
behavioral medicine (s. 282–325). New York: 
The Guildford Press.

Lorentsen, Ø. & Berge, A. R. (2003). Hørselshem-
mede og arbeid. En brukerundersøkelse om 
erfaringer og synspunkter knyttet til arbeid 
som livsarena. Rehab-Nor.

Stroebe, W. (2000). Social Psychology and Health. 
Buckingham: Open University Press.

102819 GRTID Psykologi 1301.indb   15 19.12.12   10:41


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack



